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Laureaci 

Pracownia witraży 
„Furdyna” z Krakowa
- za szczególny wkład 
  w rozwój sztuki sakralnej

Prof. Dobrosław Bagiński
- za całokształt twórczości

Prof. Stanisław Słonina
- za artystyczne przedstawienie 
  powszednich aspektów wiedzy

Prof. Leszek Mądzik
- za wprowadzanie widzów 

w sakralną przestrzeń tajemnicy 
życia i śmierci, artystyczną wrażliwość 

i stworzenie teatru obrazu

Wojciech Kilar (1932-2013)
- za mistyczne wejście w ciszę duszy, 
  majestatyczną prostotę i piękno 
  niezbadanej przestrzeni będącej 
  harmonią muzyki i religii

Prof. Krzysztof Zanussi
- za poszukiwanie drogi poznania 
  prawdy o świecie, o sobie, 
  o sensie ludzkiej egzystencji, 
  ścieżki prowadzącej 
  do miłości bliźniego

Ennio Morricone
- za geniusz tworzenia kameralności nacechowanej 

liryzmem i prostotą przez wydobywanie dźwięków, 
  które kocha cały świat

Stefan Stuligrosz (1920-2012)
- za optymizm i konsekwencję 

na drodze do wolności dusz

Prof. Stanisław 
Rodziński
- za barwy życia 
  będące poszukiwaniem 
  ukojenia i reeksji 
  nad przemijaniem

Prof. Adam Bujak
- za rmament ludzkich wzruszeń, 

  wspomnień oraz tęsknot zbudowany 
  z kadrów Wiary, Nadziei i Miłości

Prof. Mario Botta
- za niestrudzoną wędrówkę 

  w poszukiwaniu Formy, 
  równocześnie ludzkiej i boskiej, 

  która pogodzi rzeczywistość z Ideą

Prof. Krzysztof Penderecki
- za nieustanne i wciąż nowe podążanie w stronę Boga 
  ścieżkami wyznaczanymi przez pięciolinie i nuty

Prof. Wincenty Kućma
- za wydobywanie niezmiennej istoty Sacrum z materii 
  i ożywianie jej w ludzkich sercach, duszach i umysłach

Wydawnictwo Herder 
z Fryburga (Niemcy)
- za ciągłe stawianie czoła współczesności, 
  poprzez wiarę w stałe wartości Sacrum 
  pomagające zrozumieć życie

Stanisław Niemczyk
- za udział w budowaniu 
świątyń ludzkich serc i dusz 
poprzez piękno i wrażliwość 
zamknięte w kształtach

Antonina Krzysztoń
- za muzykę przepełnioną miłością 

do Boga, pokorę tworzenia 
niepowtarzalnych fraz życia

Arvo Pärt
- za nuty zamknięte w dzieła,

przeniknięte na wskroś metazyką,
będące źródłem mistycznych doznań

Arnaldo Pomodoro
- za geniusz i piękno zamknięte w kryształy, 

które dają wytchnienie i sens
ludzkim śladom na ścieżkach życia

Ks. prof. Tomáš Halík
- za świadectwo najprawdziwszej wiary 
  oddane w spojrzeniach na świat oczami ludzi 

Ks. prof. Michał Kazimierz Heller
- za nieustanne zmagania z wielkością pytań 
  pomagających zrozumieć istotę wszechświata

Claudia Henzler
- za wnikliwe i twórcze spojrzenie na piękno, 
  różnorodność i niepowtarzalność człowieka

Jan Andrzej Kłoczowski
- za głębokie zaangażowanie 

w uświadamianiu nieodkrytych powiązań 
między teologią, lozoą i psychologią

Aleksander Sokurow
- za konsekwentne wykorzystywanie 

siły artystycznego autorytetu 
do poszukiwania odpowiedzi 

na pytania związane z religią sztuki

Koncert utworów światowej sławy kompozytora 
Ennio Morricone (z lewej), laureata nagrody 
Papieskiej Rady ds. Kultury - Medalu Per Artem 
Ad Deum w 2012 r., w wykonaniu Orkiestry 
Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją 
Jacka Rogali (z prawej).

Koncert utworów Krzysztofa Pendereckiego 
uświetnił galę wręczenia Medali Per Artem 
ad Deum w 2015 r.

Andrzej Kozieja, lmoznawca, i prof. Krzysztof Zanussi na spotkaniu z kielecką publicznością 
w kinie „Moskwa”, podczas projekcji lmów reżysera. Czerwiec 2010 r.

Spektakl Zielnik (premiera 11 maja 1976 r.).
Reżyseria, scenariusz i scenograa – prof. Leszek Mądzik.
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Medal Per Artem ad Deum wręczany jest podczas 

uroczystej Gali towarzyszącej Międzynarodowej 

Wystawie Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, 

Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO 

w Targach Kielce.

Wśród laureatów znalazły się znane osobistości

ze świata kultury, nauki i sztuki.
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